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Deze maand zijn te gast bij Wim Smolenaers in 

Nederweert. Wim  woont samen met zijn broer in 

een mooi huis in de Nassaustraat. Dit is een  

 

gezellige volkse 

buurt, waar het 

nog goed wonen 

is, en waar er 

samen met de 

buren nog veel 

gedaan wordt. 

Zoals in de zomer 

is er de 

gebruikelijke 

BBQ en biertoog 

in de straat ieder 

betaald zijn deel s 

’avonds en is er 

oer gezellig. De 

gemeente ligt in de provincie Limburg en de streek 

Midden-Limburg. 

 

De geschiedenis van Nederweert is wel apart als je 

ze nakijkt. Hieronder een korte bloemlezing: 

Nederweert was oorspronkelijk verbonden aan de 

schepenbank van Weert. Ergens in de loop van de 

14e eeuw werd Nederweert van Weert 

afgescheiden. In 1419 werd voor het eerst melding 

gemaakt van een eigen schepenbank en 

heerlijkheid. 

In de middeleeuwen behoorde Nederweert tot het 

prinsbisdom Luik, een onderdeel van het Heilige 

Roomse Rijk. De heerlijkheid is in de zestiende 

eeuw bezit geweest van het graafschap Horn, dat 

feitelijk een zelfstandig ministaatje was. Nadat de 

laatste graaf van Horn, Filips van Montmorency, in 

1568 werd onthoofd, werd Nederweert weer 

opgenomen in het prinsbisdom Luik. Inmiddels 

was dit prinsbisdom onder het gezag gekomen van 

koning Filips II van Spanje. Ook na de Vrede van 

Münster in 1648 bleef Nederweert bij het Spaanse 

rijk. In 1703, tijdens de Spaanse Successieoorlog, 

werd de heerlijkheid door de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden in bezit genomen. Bij de 

vrede van Utrecht in 1713 werd Nederweert 

toegekend aan de Oostenrijkse Nederlanden. Na  

 

 

de Franse Revolutie werden de Oostenrijkse 

Nederlanden in 1794 veroverd door de Eerste 

Franse Republiek. Eén jaar later werd de 

heerlijkheid Nederweert als bestuurlijke eenheid 

afgeschaft en vervangen door de gemeente 

Nederweert. Deze gemeente werd ingedeeld bij het 

nieuwe Franse departement Nedermaas. Aan het 

begin van de negentiende eeuw telde de gemeente 

Nederweert 3688 inwoners.[2] Na de val van de 

Franse keizer Napoleon Bonaparte werd de 

gemeente in 1815 ingedeeld bij Limburg, een 

provincie in het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. 

Tijdens de Belgische Revolutie in 1830 koos 

Nederweert de kant van België. Toch werd de 

gemeente in 1839, na de erkenning van België door 

de Nederlandse koning Willem I, ingedeeld bij 

Nederland. Dit gebeurde onder veel protest van de 

inwoners. In de 19e eeuw werd om de 

wateroverlast in het gebied te beteugelen het 

waterschap Het Land van Weert opgericht. 

De gemeente liep oorlogsschade op tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Op 21 september 1944 

werd het dorp Nederweert bevrijd, maar tot 14 

november lag de frontlinie langs de Zuid-

Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert. 

De kerk van Ospel werd op 27 september 

vernietigd door Duitse troepen. Vervolgens werd 

op 15 november ook de kerk van Leveroy 

opgeblazen. Pas in de jaren 50 konden beide 

kerken weer in ere hersteld worden. In de tweede 

helft van de twintigste eeuw nam de bevolking in 

snel tempo toe, mede door de bouw van nieuwe 

woonwijken bij het dorp Nederweert en het 

gehucht Budschop. 

Wim en zijn broer hebben niet alleen het huis mooi 

op orde maar ook de tuin is een pareltje waar ze 

ook ten volle van genieten, en dan met de 

buitenvluchten van de vogels hebben ze een 

gezellig babbel erbij. En indien het weer het toelaat 

wordt er ook ten volle gebruik van gemaakt van dit 

pareltje. 



 

   

 
 

Nederlandse Grasparkieten Club                         www.ngc-dbs.nl                                  Budgie nr. 4  mei  2016 

 

8                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim is toch al een dertig jaar bezig met de 

grasparkieten, in het begin met vogels van Gerard 

Maas en Kitty Koerts aangevuld met vogels van 

Wim Westerlaken, de laatste tien jaar zijn de 

vogels gebaseerd op de lijn van Piet Peeten en 

vorig jaar werden er enkele vogels van Jac 

Cornelissen aangekocht. Met Piet heeft Wim een 

zeer goede band en ze komen dan ook regelmatig 

bij mekaar, dan bij Piet en dan weer is bij Wim. Dit 

is ook zo in de werking van het rayon Limburg en 

niet te vergeten, het zijn twee van de drijvende 

krachten op onze NGC shows , zowel bij de 

opstelling als de afbraak en het aandragen van de 

vogels. Bij de foto’s en de uitslagen op de shows 

zien we dat Wim vooral bezig is met de lacewings 

en dat bij deze vogels ook wel een beetje zijn hart 

ligt. 

De huisvestiging: 

Het kweekhok ligt achter de garage en is langs de 

garage bereikbaar, het zal ongeveer 4 bij 2,7 meter 

zijn tegen de rechtse buiten muur zijn er 2 vluchten 

voorzien van 1,35 bij 1,00 meter in de ene worden 

de oudere vogels mannen en poppen samen  

 

 

 

 

 

 

gehouden en in het andere de jonge vogels en 

baby’s van het afgelopen jaar. Aan deze volières 

zijn twee buitenvolières gekoppeld van dezelfde 

grote, De verbinding is door schuiven in raam die 

tegelijk van in de garage kunnen bedient worden, 

de vogels mogen buiten vanaf s’ morgens 8 uur tot 

bij het vallen van de duisternis, en ze kennen dat 

goed, want dan zijn ze allemaal binnen. Tegen de 

linker en rechterzijde zijn 2 maal 14 kweekbakken 

opgesteld van het type van Keulenkooien, en tegen 

 

 

 

 

 

 

 

 de linker achterkant zijn er 3 keer een 

dubbelshowkooi aan mekaar gemaakt waar de 

jonge vogel inkomen als ze gespeend worden en al 

direct getraind worden op rustig zijn. Dagelijks 

wrijft Wim enkele keren met zijn nagels langs de 

tralies en het mag gezegd deze vogels zijn rustig, 

dit kwam ook ten goede voor foto’s te maken de 

vogels waren makkelijk te fotograferen, een hele 

opluchting als fotograaf. 
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De voeding: 

Daar ze in het laatste kweekseizoen wat pech 

gehad hebben met de vogels daar deze vlug uit 

conditie gingen, er werd een mengeling van een 

lokale handelaar gevoederd zijn ze nu overgestapt 

in samenspraak met Piet naar de mengeling Deli 

nature de parkieten mengeling 67. Dit is een 

mengeling die rijk is aan een extra aandeel 

kanariezaad voor de kweek en 4% kempzaad ideaal 

voor de drift in de kweek, voorts bevat deze 

mengeling nog een 7 tal andere zaden.  

 

 

 

 

Het eivoer bestaat uit het eivoer van Versele-laga 

voor grasparkieten en de Frutti patee ook van 

Versele deze worden half-half gemengd  en droog 

gevoederd hier worden 2 eetlepels onkruidzaden 

aan toegevoegd. 1 maal in de week  worden hier 

dan vitamines , mineral mix, en nutriburd A21. 

samen met grit aan toegevoegd, wel alles in droge 

vorm, de vogels zijn het zo gewoon en nemen het 

ook goed op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze krijgen dagelijks zuiver water en als er baby’s 

uit de blok komen word er apart drinkflesje met 

nippel opgehangen zodat ze ook kunnen drinken.  

 

 

 

 

 

 

Bij de koffie werd er nog wat nagepraat, want Wim 

heeft voor enkele jaren gesukkeld met kanker op de 

stembanden, deze is na 32 bestralingen en goede 

nazorg volledig genezen, enkel is zijn stem wat 

stiller geworden, en hij kan dus geen grote decibels 

meer halen, maar hebben we dat nodig ?? 

 








